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AFSPRAKENLIJST OPENBARE VERGADERING 
 
Commissie  : Gecombineerde commissie vergadering Purmerend-Beemster  
Datum  : 31 mei 2021 
Plaats  :  Purmersteenweg 42 te Purmerend 
Aanvang/einde  :  19.00/21.40 uur 
Voorzitter  : de heer D. Bijl 
Raadsadviseur  : de heer R.J.C. van der Laan. 
 
19.00 – 20.00 uur: 
Aanwezig: de dames H. Aslander (Stadspartij), C. Brocken-Swart (GroenLinks),  
N. Saaf (PvdA), K. Visser (Leefbaar Purmerend) en M.H. van der Weit (VVD); 
en de heren F. Beijert (GroenLinks), P. Blokzijl (D66), A.O.C. Boer (Leefbaar Purmerend), 
A.W. Boer (Leefbaar Purmerend), B. Buskoop (Gemeentebelangen Purmerend),  
J.P. Dompeling (VVD), B. van Elden (VVD), H.J. Grader (Ouderenpartij AOV Purmerend),  
M. Hasirci (Stadspartij), P.J.S.A. Janssen (GroenLinks), C.S.J. Lageveen (Stadspartij),  
B. Meulenberg (Stadspartij), T.J.F.I.M. Neep (Ouderenpartij AOV Purmerend),  

C. van Urk (Ouderenpartij AOV Purmerend) en P. Verkroost (CDA); 
Voorts: mevrouw E.S. Tijmstra (wethouder) en de heren M.T.A. Hegger (wethouder),  
T. Kroese (wethouder), P.L. van Meekeren (wethouder) en H.M.M. Rotgans (wethouder); 
 
20.15 uur – 21.40 uur: 
Aanwezig: de dames H. Aslander (Stadspartij), M.L. van Boven (VVD),  
C. Brocken-Swart (GroenLinks), N. Saaf (PvdA), K. Visser (Leefbaar Purmerend)  
en M.H. van der Weit (VVD); 
en de heren F. Beijert (GroenLinks), P. Blokzijl (D66), A.O.C. Boer (Leefbaar Purmerend), 
A.W. Boer (Leefbaar Purmerend), B. Buskoop (Gemeentebelangen Purmerend),  
A.N. Commandeur (CDA), J.P. Dompeling (VVD), B. van Elden (VVD),  
H.J. Grader (Ouderenpartij AOV Purmerend), G.J.M. Groot (D66),  
M. Hasirci (Stadspartij), P.J.S.A. Janssen (GroenLinks), C.S.J. Lageveen (Stadspartij),  
B. Meulenberg (Stadspartij), T.J.F.I.M. Neep (Ouderenpartij AOV Purmerend),  
L.J.M. Schagen (BPP), C. van Urk (Ouderenpartij AOV Purmerend), P. Verkroost (CDA) en 
H.J. Vinke (PvdA/GroenLinks); 
Voorts: de dames H.C. Heerschop (burgemeester), E.S. Tijmstra (wethouder) en A. Zeeman 
(wethouder) en de heren D.J. Butter (wethouder), J.R.P.L. Dings (wethouder),  
M.T.A. Hegger (wethouder), T. Kroese (wethouder), P.L. van Meekeren (wethouder)  
en H.M.M. Rotgans (wethouder); 
Verslaglegging: mevrouw B.M.M. Hoekstra. 
 
1. Opening en mededelingen van de voorzitter 
  
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.  
De fracties van Hart van Purmerend, PVV en PvSP zijn afwezig met bericht van 
verhindering.  
 
2. Vaststelling van de agenda 
 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Afsprakenlijst 
  
Concept-afsprakenlijst gecombineerde commissievergadering 12 april 2021 
De afsprakenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Onderling algemeen debat fracties  
 
De fracties van de raad van Purmerend debatteren met elkaar naar aanleiding van de 
algemene beschouwingen die zij hebben gehouden op 17 mei 2021 en de reactie van het 
college op de algemene beschouwingen. 
De fracties van de Beemster nemen niet deel aan dit debat, omdat zij geen algemene 
beschouwingen hebben uitgesproken. 
 
5. Ter advisering: Kadernota 2022 
 
Motie M1 van de PVV over kwijtschelden gemeentelijke schulden van gedupeerden 
Toeslagenaffaire: 
De PVV heeft eerder aangegeven de motie niet in te zullen dienen in verband met het memo 
van wethouder Hegger over de wijze waarop de gemeente omgaat met de gedupeerde 
inwoners. 
 
Motie M2 van PVV en PvSP over meewerken aan onderzoek ‘Follow the Money’ inzake 
financiering jeugdzorg: 
De fracties van Gemeentebelangen en VVD Purmerend geven aan de motie te zullen gaan 
steunen.  
De overige aanwezige fracties geven aan de motie niet te zullen gaan steunen.  
(Hart van Purmerend, PVV en PvSP zijn afwezig).   
 
Motie M3 van VVD Purmerend en de VVD Beemster over niet inrekenen verwachte 
Rijkscompensatie van 2,5 miljoen in de kadernota: 
De fracties van de VVD Purmerend en de VVD Beemster geven aan de motie te zullen gaan 
steunen.  
De overige aanwezige fracties geven aan de motie niet te zullen gaan steunen.  
(Hart van Purmerend, PVV en PvSP zijn afwezig).   
 
Kadernota 2022: 
Afgesproken wordt dat het college van Beemster schriftelijk terugkomt op de vraag van: 

• de VVD Beemster over de concrete invulling van het krediet van 60.000 euro voor 
openbare basisschool De Bloeiende Perelaar. 

• PvdA/GroenLinks over de positie en de toekomst van de Beemster Compagnie, hoe 
het college ervoor gaat zorgen dat in Beemster het percentage sociale huurwoningen 
op peil komt en welke rol heeft de Beemster Compagnie hierbij heeft.  

 
De VVD Purmerend neemt het voorstel mee terug naar de fractie, maar geeft op verzoek van 
de voorzitter nog voor de raadsbehandeling door wat het standpunt van de fractie zal zijn.  
Alle overige aanwezige fracties adviseren in te stemmen met het voorstel. 
(Hart van Purmerend, PVV en PvSP zijn afwezig).   
Hamerpunt: ja. 
 
6. Sluiting 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 


